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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 017/2022

Dispõe sobre o procedimento para emissão de
comunicado de isolamento social por
laboratórios, farmácias e clínicas, objetivando o
controle da circulação e propegação do
Coronavírus (COVID-19) e Influenza (H3N2)
no Município de Campo Magro.
O Prefeito do Município de Campo Magro – Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que o Município de Campo Magro deve
assegurar o direito à saúde da população, por meio da gestão
dos riscos relacionados às atividades básicas de conservação da
vida das pessoas;
Considerando que o Município de Campo Magro por meio da
Secretaria Municipal da Saúde, deve promover ações visando
ao controle de doenças, agravos ou fatores de risco de interesse
da saúde pública;
Considerando que compete aos gestores locais de saúde a
definição de procedimentos e execução de medidas que visam
impedir a contaminação ou propagação de doenças
transmissíveis;
Considerando o artigo 3º da Lei Federal n.º 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública, de
importância internacional, decorrente do novo Coronavírus
(COVID-19);
Considerando a competência da Secretaria Municipal da
Saúde para fazer o diagnóstico sobre o avanço da
contaminação e a capacidade de operação do Sistema de
Saúde;
Considerando o atual status dos Boletins Epistemológicos
exarados pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná;
Considerando que as medidas restritivas poderão ser revistas a
qualquer tempo, com base na situação epidemiológica do
Município em relação aos casos do novo Coronavírus
(COVID-19) e Influenza (H3N2), segundo as orientações da
Secretaria Municipal da Saúde,
DECRETA
Art. 1º. Torna-se obrigatória a emissão de Comunicado de
Isolamento Domiciliar por laboratórios clínicos, farmácias e
drogarias para pessoas que apresentem exame laboratorial ou
teste rápido de antígeno detectável para COVID -19 e/ou
INFLUENZA (H3N2), visando à proteção da coletividade e
contenção da circulação e propagação dos vírus.
Art. 2º. São profissionais competentes para a emissão de
Comunicado de Isolamento Domiciliar em laboratórios
clínicos, farmácias e drogarias:
I – profissionais de laboratórios clínicos responsáveis pela
emissão de laudos laboratoriais e/ou responsável técnico do
estabelecimento, quando na emissão de resultados
detectáveis/reagentes para COVID -19 e/ou INFLUENZA;
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II – profissionais farmacêuticos de farmácias e drogarias e/ou
responsável técnico do estabelecimento, quando na emissão de
resultados de testes rápidos detectáveis/reagentes para COVID
-19.
Art. 3º. O Comunicado de Isolamento Domiciliar deve ser
emitido em duas vias, uma para o usuário e a outra para o
estabelecimento, mantendo essa arquivada pelo prazo mínimo
de 2 (dois) anos, à disposição das autoridades competentes.
Art. 4º. As empresas e demais pessoas jurídicas de qualquer
natureza deverão manter afastados do ambiente de trabalho os
funcionários próprios ou terceirizados, estagiários, sócios,
fornecedores, colaboradores, voluntários, prestadores de
serviços ou outros que estejam com determinação de medida de
isolamento domiciliar até o final do prazo do isolamento.
Parágrafo único. Fica obrigatório o cumprimento de
determinação da medida de isolamento domiciliar por pessoas
físicas, conforme legislação em vigor.
Art. 5º. Na constatação do descumprimento de quaisquer dos
dispositivos deste artigo, as autoridades competentes poderão
emitir auto de infração e autuar procedimento administrativo
perante a Secretaria Municipal competente, com supervisão da
Procuradoria Geral do Município, onde deverá ser
oportunizado o contraditório e ampla defesa, assim como a
celebração de termo de ajuste de conduta, havendo cabimento,
além da tomada das providências administrativas, cíveis e
penais cabíveis.
Art. 6º. A fiscalização do cumprimento deste decreto será
responsabilidade dos agentes públicos municipais dotados de
poder de polícia administrativa.
Parágrafo único: Os órgãos e entidades municipais poderão,
conforme a necessidade, solicitar a cooperação da Polícia
Militar.
Art. 7º. Os casos omissos e as situações especiais serão
analisados pela Secretária Municipal da Saúde.
Art. 8º. Este Decreto entra vigor na data de sua publicação
produzindo efeitos retroativos a partir de 01 de Janeiro de
2022.
Paço Municipal de Campo Magro, em 21 de janeiro de 2022.
CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal
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